
ORGANITZA: AMB EL SUPORT DE:

NENA, NO EM DEIXIS!
Club Cet 10
No ho tornaré a fer. Recorda les flors que et vaig enviar. Com pots tractar-me així? Amb tot el que he 
fet per tu...

SENSE ELLS
PA Andorra
Un conducte per accedir a la realitat, mira’m, olora’m, toca’m, prova’m i escolta’m.

COSITS
CP Bisbalenc
Un fil que ens lliga un botó que no vol ser lligat.  Obligacions, hipoteca... Atrapats per un fil. Podrem 
deslligar-nos?

REVIURE
ASPA Lliçà de Vall
Quan creus que ja no hi ha res més a fer, sempre hi haurà una petita gota d’esperança que et farà 
reviure.

AMIGUES IMPERFECTES
PA Franciscans
Busco, dins l’oceà informàtic, allò en forma humana que em doni moments per omplir el meu buit, 
però quan arriba l’honesta tempesta...

EL TEU REFLEX
CH Juneda
Miro fixament al meu reflex en el mirall. Per què em faig això? No et perdis en el, l’important és qui 
ets.

LA MAR DE FILIBUSTERS
FD Cassanenc
Un mapa del tresor és l’origen de l’exaltació a bord de la nau pirata. Ets prou dolent per acompan-
yar-me?

AMAZONES
CPA Tona
Un món tancat amb clau. Una societat habitada exclusivament per dones. Un sol objectiu: La Guerra. 
Però... pot l’ésser humà subsistir sense res més?

RAT LAB 
PA Maçanet
11 Científics, 1 experiment, 3 fases, 1 objectiu: La inmortalitat.

GUIA’M
CP Matadepera
Explica’m musa encarregada de guiar als mortals grecs, la història de l’home de molts camins, que 
enamorar-se... Va oblidar que només pertanys a zeus.

DOMA’M
CP L’Aldea
Calma la meva sang salvatge! Només el teu amor pot parar el meu descontrol, abraça’m i tranquilit-
za’m. Doma’m

THE WAY
CPA Torregrossa
Quan et despertes en un món incert, desconegut... Només el teu instint i la teva força et poden 
ajudar a trobar el camí correcte.

HORARI
17 DE FEBRER

ENTRENAMENTS OFICIALS
QUARTETS I GRUPS GRANS

16:30 OBERTURA DEL CAMPIONAT
16:50 A 17:50 CAMPIONAT QUARTETS

17:50 A 18:05 DESCANS
18:05 A 19:35 GRUPS GRANS

A PARTIR DE LES 19:45 LLIURAMENT TROFEUS

18 DE FEBRER

ENTRENAMENTS OFICIALS
JUVENILS I GRUPS PETITS

16:00 A 17:20 CAMPIONAT GRUPS JUVENILS
17:20 A 17:35 DESCANS

17:35 A 20:15 CAMPIONAT GRUPS PETITS

A PARTIR DE LES 20:20 LLIURAMENT TROFEUS
I CLAUSURA DEL CAMPIONAT



17 DE FEBRER DE 2018
GRUPS XOU QUARTETS

BODY LENGUAGE
CP Osona
Cada gest, moviment, desplaçament, mirada, expresió, actitud, postura ens delata. Utilitzem el cos per 
dir tot allò que no necessita paraules.

APOCALIPSIS
CPA Ripollet
Primera part del capitol sisè de l’apocalipsis. Quatre genets: Victòria, Guerra, Fam i Mort

BOCINS DE VIDA
CP Celrà
Cada llavor és un bocí de vida latent en espera de cercar l’amor trobar un bon lloc per germinar per 
poder-s’hi arrelar.

FASHION VICTIMS
PA El Masnou
Lluita malgrat no puguis canviar el teu destí.

FINAL ROUND
Foment Cardoni
39 Versus 73. I... Cinc, sis, set, vuit...

DESCONNECTA
CEPA Girona
Reunions, projectes, trucades, informes... Prou! Pren-te un respir. Desconnecta.

ROBANT L’ESSÈNCIA
CP Guixolenc
En una nit màgica, ell apareix. Però no te’m fiis. No renunciarà a la seva venjança.

ELLES!
ASPA Lliçà de Va
Faran tot el posible per aconseguir els seus objectius. Però atenció! No tothom és el que sembla.

QUE L’ENERGÍA FLUEIXI
CP Dertusa
Ets fred, humit, suau, fosc i femení, però també sec, lluminòs i masculí, tot depén de l’energía i l’estat en 
qué et trobes, busques l’equilibri?

18 DE FEBRER DE 2018
GRUPS XOU JUVENIL

PER UN MÓN MILLOR!
APA Folgueroles
Lluitarem fins al final, superarem obstacles, crueltats i monstres invasors... No pararem fins trobar un 
món millor! 

EM SENTO FLAMENC
CP Salou
Blanc, rosa, negre, gris: no miris el color del meu aspecte, sinó el del meu cor.

ATRAPATS
CP Bescanó
Atrapats, tancats, sense sortida. Seran les gabies les nostres aliades? Ens ajudaran a escapar? Atrapats.

ASTÚCIA
PA Tordera
Vas creure tenir tot sota control? Gran error! No sempre el pla surt com un espera.

LON-DONG
Reus Deportiu
Per sentir el maravellós so del Big Ben tot ha de funcionar amb precisió i sincronia, no hi ha temps a 
perdre, mans a la feina!

SENTIMENTS ROBATS
CP Borges Blanques
M’han pres tot allò pel que he lluitat i sobreviscut... Ets el lladre dels meus ideals!

THE SOUND OF HARLEM
CP Tiana
Gòspel, soul, funk: estils musicals que han escrit la història dels carrers de Harlem.

JEAN VALJEAN
CPA Vilanova
19 anys de presó per robar una barra de pa. Només un present especial, el va fer tornar a creure en 
aquesta injusta societat.

IDENTIFICA’T
CP Osona
Mira’t el polze! Som úniques, intransferibles i inalterables amb el pas del temps, només la teva hi donarà 
accès!

L’ART DE SORPENDRE
CP Hostalric
Explorant els limits de la fantasia i l’imaginació. Obrint les portes d’un món on tot és possible.

DEIXA’T PORTAR
CPA Olot
Potser és millor deixar-se portar pel vent que lluitar. A contracorrent.

MALIFETA
CP Celrà
Si constanment estem fent malifetes i tenim mals comportaments, rebrem les conseqüències. Tot està a 
les teves mans. Tal faràs tal trobaràs.

GRUPS XOU GRANS

CARTAS EN GUERRA
CPA Tona
Grises i blanques, missatgeres del cel, sempre tornen a casa.

SÓC AQUÍ
CEPA Girona
Em veus? Busca’m. Em trobes? On sóc? Mira bé. Fixa-t’hi bé. Sóc aquí.

SACRIFICI
PA El Masnou
El més noble dels fins el mereix. No en fugis.

SENSE OPCIONS
CPA Olot
Estàs segur que encara em queda alguna altra opció?

RIVALS?
PA Lleida
Tots volen arribar els primers. Sense rivalitat no hi ha esforç. La rivalitat és bona, però la unió és millor. 
Permet creuar la meta.

ONCE UPON A TIME
Reus Deportiu
Sols necessito recordar-te que si l’últim petal d’aquesta rosa cau, l’encanteri perdurarà fins a l’eternitat.

SOMORROSTRO
CE Malgratenc PA
La platja del somorrostro ens recorda la promesa d’un futur millor, trencada per la dura realitat, un barri 
de barraques a les afores de barcelona.

PROVOCA’M
AE Fornells
Deixaràs que la teva vida passi sense sentir-me? Sóc emoció, valentia, amor, diversió, coratge... Jo sóc 
adrenalina... Provoca’m

LA REINA DELS DRACS
PA Figueres
Sortiré de la meva cova guiada per l’escalfor del teu poder, et robaré la corona i el foc... Jo seré la reina 
dels dracs!

GRUPS XOU PETITS

FRÀGIL LLIBERTAT
CPA Caldes d’Estrac
La llibertat sembla innegable a primera vista, però encara que ho siguem, sempre hi ha alguna cosa 
que ens impedeix ser-ho.

LA DANSA DE LA PLUJA
PA Figueres
Caminem pel desert més càlid, aquesta calor ens mata i ja no ens queda aigua... No podem més... Eh! 
espereu... Tinc una idea!

EXPEDICIÓ A L’EVEREST
CP Voltregà
Passos silenciosos per la neu. Tot el cos adolorit, congelat, fred, foscor, dificultats, desesperació, però 
només un objectiu, conquerir el sostre del món.

VULL RIURE AMB TU
CP Ripoll
Jo parlo, tu escoltes. Espontanis i divertits riurem de nou de la broma de sempre.

ESMENA XVIII: LA LLEI SECA!
CPA Vilanova
Prohibició de venda de begudes alcohòliques, que va fer del consumir licors un art de l’escapisme. 
Creant llocs clandestins que només el corrupte no veia.

ESTIMA’T 
CPA Santa Eugenia Berga
Mira’t al mirall i no et deixis atrapar dels complexes. Potencia el que et fa especial, obre els ulls i 
estima’t.


